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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsődében a nevelési év folyamán bekövetkezett változások, 
illetve az alapító okirat tartalmi és formai követelményeire vonatkozó jogszabályi változások 
alapján szükségessé vált az intézmény alapító okiratának módosítása. A formai, technikai 
változásokat a módosító okiraton keresztül nyomon lehet követni, ezek sorrendcserék, illetve 
3 esetben az alaptevékenységek kormányzati funkciójának megváltozását eredményezték. A 
tényleges tartalmi változások: 
 
Újvárosi Óvoda csoportszám csökkentése 
 
Az Újvárosi Óvoda jelenleg a 2 m2/gyermek szabványhoz igazítva 65 férőhelyes, a 
25fő/óvodai csoport maximális létszám alapján 75 férőhelyes óvoda. Az új alapító okirat csak 
az utóbbi nyilvántartását teszi lehetővé. A tagóvodába már tavaly is kevés gyermek iratkozott 
be, egy csoport szünetelt. Az áprilisi beíratás során megint 2 csoportnyi gyermek jelentkezett 
a tagóvodába. A csökkenő gyermeklétszám alapján úgy gondoljuk, hogy a szünetelő csoport 
véglegesen megszüntethető. Az alapító okiratban a tagintézmény felvehető gyermeklétszámát 
75 főről 50 főre csökkentettük. 
 
Az óvodai csoport megszüntetése dolgozói létszámcsökkentéssel jár, az óvoda azonban más 
területeken létszámhiánnyal küzd, ezeket figyelembe véve az alábbi intézkedésre teszünk 
javaslatot: 
 
Az óvodai csoporttal 2 óvónői és egy dajkai álláshely szűnik meg. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése intézményi feladat, aminek ellátására 
gyógypedagógus végzettségű óvónő jogosult. Megfelelő végzettségű dolgozó van az 
intézményben, az ellátandó óraszámok alapján azonban óvodai csoportját nem tudja tovább 
vinni, ezért az óvoda 1 fő fejlesztő pedagógus álláshely létesítésére kér lehetőséget. 
 
A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása ugyancsak 
intézményi feladat. A köznevelési törvény 2. melléklete 3 óvodai csoportonként egy 
pedagógiai asszisztens alkalmazását teszi lehetővé. A probléma a Fürkész Központi 
Óvodában a legjelentősebb, ezért az óvoda kéri, hogy a megszűnő dajkai álláshely helyett az 
intézmény 1 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet létesíthessen.  
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A köznevelési törvény 2. és 3. melléklete értelmében mindkét álláshely államilag 
finanszírozott (önkormányzati óvoda esetén ez a finanszírozás az elismert álláshelyek 85 %-
ára csökken a költségvetési törvény alapján), így az önkormányzatnak a két álláshely együtt 
sem kerül 1 millió forintba. 
 
1 fő óvodapedagógusi álláshelyről az intézmény lemond. A létszámcsökkentés más 
tagintézményben történő nyugdíjazással oldódik meg, ezért ténylegesen senkit nem kell 
elküldeni.  
 
Gólyafészek Bölcsőde elnevezése: 
 
A Rákóczi utcai 3. sz. bölcsőde az ott dolgozó gondozónők kezdeményezésére felvette a 
Gólyafészek Bölcsőde nevet. Ezt az alapító okirat módosításával tehetjük hivatalossá. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Határozati javaslatok: 
 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Óvoda 
és Bölcsőde Alapító okiratát Tarhos Község Önkormányzatának egyetértésével 
2015. szeptember 1. napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulást, hogy a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
engedélyezett létszámát 1 fővel csökkentse. 

 
Határid ő:  Intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2015. május 20. 
 
 
          Izsó Gábor 
        polgármester 
 
……………………………….                                                                
Jogi ellenjegyző                                      
 
                                      
……………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 
 



 

1. melléklet 

Okirat száma:        1/2015.  

Módosító okirat 

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a Békés Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2014. május 30. napján kiadott, 184/2014. (V.29.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.A/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 2.2. pontja, a 
következő rendelkezés lép: 

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése székhelye 

1 Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

2 Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi utca 29.” 
 
2. Az alapító okirat 1.B/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 6.1. pontja, a 

következő rendelkezés lép: 

„6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

6.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.” 
 
3. Az alapító okirat 1.C/ pontja számozása az új alapító okiratban 3.1. pontra 

módosul. 
4. Az alapító okirat 2.A/-2.B/ pontja számozása az új alapító okiratban 1.1.1. és 1.2.1. 

pontra módosul. 
5. Az alapító okirat 2.C/ pontja közfeladatai meghatározása sorszáma az új alapító 

okiratban a 4.1. pontra módosul. 
6. Az alapító okirat 2.C/ pontja szakágazat meghatáűrozása az új alapító okiratban 

4.2. pontra módosul. 
7. Az alapító okirat 2.C/ pontja alaptevékenységei meghatározása , mely az új alapító 

okirat 4.3. pontja, helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 0-6 éves korosztály bölcsődei és óvodai 
intézményi ellátása, intézményi étkeztetése. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai ellátása. Gazdálkodik a használatába adott önkormányzati vagyonnal.” 

  
8. Az alapító okirat 2.D/, 2.F/, 2.J/  pontja jogszabályváltozás miatt elhagyásra kerül. 
 
9. Az alapító okirat 2.E/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat 6.2.1. pontja, a 

következő rendelkezés lép: 

„6.2.1.típusa:  bölcsőde-óvoda” 
 

10. Az alapító okirat 2G./ pontja, mely az új alapító okirat 6.3. pontja, helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Újvárosi Tagóvoda 5630 Békés, Csabai u. 30. 

2 Bóbita Óvoda 5630 Békés, Ótemető u. 2. 

3 Hunyadi Óvoda 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.    

4 Korona óvoda 5630 Békés, Korona u. 1. 

5 Teleky Óvoda 5630 Békés, Teleky u. 26.          

6 Tarhosi Óvoda 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.       „ 
 
11. Az alapító okirat 2.H/ pontja, mely az új alapító okirat 6.4. pontja, helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„6.4.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

6.4.1.székhelyén:   150 fő 

6.4.2.tagintézményében: 

 

 
tagintézmény 
megnevezése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Újvárosi Tagóvoda 50 

2 Bóbita Óvoda 125 

3 Hunyadi Óvoda 50 

4 Korona Óvoda 50 

5 Teleky Óvoda 72 

6 Tarhosi Óvoda 25” 
 
12. Az alapító okirat 2.K/ pontja helyébe, mely az új alapító okirat  6.5. pontja, a 

következő rendelkezés lép: 

„6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterület
e (m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 5630 Békés, Baky u. 4. 3985 1192 használati jog óvoda 

2 5630 Békés, Csabai u. 30. 3422 267 használati jog óvoda 

3 5630 Békés, Ótemető u. 2. 178 1002 használati jog óvoda 

4 
5630 Békés, Hunyadi tér 
1/1.    

3076/1 
259 

használati jog óvoda 

5 5630 Békés, Korona u. 1. 2365 256 használati jog óvoda 

6 5630 Békés, Teleky u. 26.         824 258 használati jog óvoda 

7 
5630 Békés, Petőfi u. 41. 814 

60 
használati jog tornaszob

a 
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8 
5641 Tarhos, Kossuth L. u. 
52.        

102/1 
216 

használati jog óvoda 

9 5630 Békés, Rákóczi u. 16. 76 739 használati jog bölcsőde 

1
0 

5630 Békés, Fábián u. 25/2. 6597/3 
798 

használati jog bölcsőde” 

 
13. Az alapító okirat  3. pontja helyébe, mely az új alapító okirat 4.4. pontja, a 

következő rendelkezés lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati oktatás szakmai feladatai szakképző 
iskolában 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

10 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében” 

 

14. Az alapító okirat 4. pontja, mely az új alapító okirat 5. pontja, helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A tagtelepülések 
önkormányzatai véleményének kikérésével a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás bízza meg 5 év határozott időre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 
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15. Az alapító okirat záradéka, mely az új alapító okirat 7. pontja, helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„7.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014.05.30. napján kelt alapító okiratát visszavonom.” 

 
Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt:  Békés, 2015. május 28.  

P.H. 

 

polgármester 



 

2. melléklet 

Okirat száma: …………. /2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Békési Kistérségi Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5630 Békés, Baky u. 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tornaszoba 5630 Békés, Petőfi u. 41. 

2 Gólyafészek Bölcsőde 5630 Békés, Rákóczi u. 16. 

3 Földvár Bölcsőde 5630 Békés, Fábián u. 25/2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése székhelye 

1 Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

2 Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi utca 29 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Közoktatási Intézmény 5641 Tarhos, Kossuth u. 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. 
§-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló1997. évi XXXI. 
törvény  42.§-a alapján: bölcsődei nevelés és óvodai nevelés. Tagozatos oktatást nem 
folytat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 0-6 éves korosztály bölcsődei és óvodai 
intézményi ellátása, intézményi étkeztetése. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai ellátása. Gazdálkodik a használatába adott önkormányzati 
vagyonnal. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati oktatás szakmai feladatai szakképző iskolában 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

10 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés város, Tarhos község 
közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A tagtelepülések önkormányzatai 
véleményének kikérésével a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás bízza meg 5 
év határozott időre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

6.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: bölcsőde-óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: bölcsődei ellátás; óvodai nevelés; 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása; hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrált pedagógiai program szerinti ellátása; 
bölcsődei, óvodai ellátottak étkeztetése. 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodásra kijelölt költségvetési 
szerv, előirányzatai felett saját maga rendelkezik. Ellátja a használatába adott 
vagyon működtetői feladatait. Megállapodás alapján ellátja a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatait. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Újvárosi Tagóvoda 5630 Békés, Csabai u. 30. 

2 Bóbita Óvoda 5630 Békés, Ótemető u. 2. 

3 Hunyadi Óvoda 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.    

4 Korona óvoda 5630 Békés, Korona u. 1. 

5 Teleky Óvoda 5630 Békés, Teleky u. 26.          

6 Tarhosi Óvoda 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.        

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.4.1. székhelyén:   150 fő 

6.4.2. tagintézményeiben: 
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 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Újvárosi Tagóvoda 50 

2 Bóbita Óvoda 125 

3 Hunyadi Óvoda 50 

4 Korona Óvoda 50 

5 Teleky Óvoda 72 

6 Tarhosi Óvoda 25 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon  

használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 5630 Békés, Baky u. 4. 3985 1192 használati jog óvoda 

2 5630 Békés, Csabai u. 30. 3422 267 használati jog óvoda 

3 5630 Békés, Ótemető u. 2. 178 1002 használati jog óvoda 

4 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.    3076/A/2 259 használati jog óvoda 

5 5630 Békés, Korona u. 1. 2365 256 használati jog óvoda 

6 5630 Békés, Teleky u. 26.          824 258 használati jog óvoda 

7 5630 Békés, Petőfi u. 41. 814 60 használati jog tornaszoba 

8 5641 Tarhos, Kossuth L. u. 52.       102/1 216 használati jog óvoda 

9 5630 Békés, Rákóczi u. 16. 76 739 használati jog bölcsőde 

10 5630 Békés, Fábián u. 25/2. 6597/3 798 használati jog bölcsőde 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014.05.30. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt:  Békés, 2015. május. 28. 

P.H. 

Izsó Gábor 
polgármester 


